
Vader, ons het U nodig! 
Ons vra dat God tussenbeide sal tree, en vir die inwerkingstelling van verenigde, wêreldwye gebed vir 

almal wat in die greep van die coronavirus-krisis vasgevang is. 

(1-21 Januarie 2021) 

 

Dag 9 

Vader, Seun en Heilige Gees! Ons het U so lief. Ons buig voor U neer, Skepper van die hemel 

en die aarde, Wie vir ewig lewe! (Jesaja 40:28) 

Here, ons sal U prys so lank as wat ons lewe. Ons sal U lof besing met ons laaste asem! Ons 

stel nie ons vertroue in die mag van invloedryke mense nie; ons hulp kom nie van hulle af nie. 

Wanneer hulle hul laaste asem uitblaas, keer hulle terug na die aarde, en al hulle planne kom 

tot ‘n einde. Hulle sal nie vir ewig lewe nie. Ons is vol blydskap, want ons het U as ons Helper. 

Ons hoop is in U, Here. Dankie vir U groot liefde wat ons deurdra van dag tot dag, en wat vir 

ewig duur. (Psalm 146:1-10; Psalm 136:1) 

Here, ons vra vandag dat U ons met U krag sal toerus, en ons sal help om met U blydskap 

deur hierdie pandemie te kom. (Dra diegene aan die Here op wie besig is om hoop te verloor, 

en wie min krag oor het - ook hulle wie besig is om te herstel van COVID-19.) Here, ons wag 

op U, want U Woord sê dat dié wat op U wag, nuwe krag sal kry; hulle sal vlieg op 

arendsvlerke; hulle sal hardloop en nie moeg word nie; hulle sal loop en nooit vermoeid word 

nie. (Jesaja 40:31) 

Help ons om daardie mense te wees wat ‘n voorbeeld stel van dié wat verduur met blydskap 

- ongeag ons omstandighede. Dankie, Here, dat U Woord ons leer dat ons nie op ons eie krag 

hoef te vertrou om te verduur nie. U sê dat U genade vir ons genoeg is, want U krag word in 

ons swakheid volbring. (2 Kor. 12:9-11) 

Here, help ons, sodat ons nie sal moeg word om goed te doen in hierdie tyd van onsekerheid 

nie. U Woord leer ons dat, as ons nie tou opgooi nie, sal ons op die regte tyd oes. (Galasiërs 

6:9) Here, gee ons krag as gelowiges om aan te hou gee: om dié rondom ons te bemoedig; 

om te gee waar daar behoefte is; om te bid sonder ophou; om blymoedig en dankbaar te 

wees  in alle omstandighede. (1 Thess. 5:16-18; Romeine 12:15) 

Here, met groot verootmoediging vra ons dat U asseblief vir ons sal intree en ‘n einde sal 

bring aan hierdie pandemie en hierdie seisoen van droefheid. O Here onse God, hoor ons as 

ons tot U roep! 

In die Naam van Jesus. 

Amen 


